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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2015 

DO CONEN/DF 

Às nove horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e três de abril de dois mil e quinze, na 1 

sala de reuniões do CONEN/DF, reuniu-se o colegiado para reunião extraordinária do mês 2 

de abril de 2015. Presentes os conselheiros: A Presidente Joana d’Arc Alves Barbosa Vaz de 3 

Mello e a Vice, Daisy Rotavio Jansen Watanabe, os conselheiros Lívia Márcia Faria 4 

Bandeira Vilhalva, Leandro Silva Almeida, Adriana Pinheiro Carvalho, Aryadne Márcia 5 

Argolo Muniz, José Nascimento Rego Martins, Rodrigo Bonach Batista Pires, Ricardo 6 

Freire Vasconcellos, Leonardo Gomes Moreira, Laura Beatriz Castelo Branco Alves S. Rito, 7 

Lídia Célia Dourado Clímaco, Luíza Maria Rocha Pereira, Marcos Aurélio Izaias Ribeiro, 8 

César Ricardo Rodrigues da Cunha, Valdir Alexandre Pucci, Frederico Teixeira Barbosa, 9 

Beatriz Maria Eckert-Hoff. Ausentes os conselheiros: Maria do Socorro Paiva Garrido, 10 

representada pelo suplente Leandro Silva Almeida, Daniela de Souza Silva, representada 11 

pela suplente Aryadne Márcia Argolo Muniz, Suely Francisca Vieira, representada pela 12 

suplente Luiza Maria Rocha Pereira, Marcelo Frederico Teixeira Barbosa. A seguir serão 13 

resumidas as discussões e deliberações do colegiado: ABERTURA DOS TRABALHOS: 14 

Iniciando os trabalhos, a presidente Joana Mello, desejando boas vindas aos presentes, deu 15 

posse ao conselheiro Leonardo Gomes Moreira, representante da Associação médica de 16 

Brasília, desejando-lhe boas vindas, destacou a certeza e o desejo de que seu retorno ao 17 

CONEN-DF irá contribuir para a boa atuação do colegiado em razão da sua experiência por 18 

ter sido Subsecretário da SEJUS e ex-presidente do Colegiado. Em seguida, a presidente 19 

Joana Mello, destacou sobre a suspensão do pagamento à Comunidade Terapêutica 20 

contratada pela SEJUS através do processo 0400.000.466/2013, ressaltando a necessidade de 21 

o colegiado deliberar sobre o assunto após a exposição da equipe de conselheiros que 22 

realizaram a visita no local. LEITURA, DISCUSSÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA 23 

DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2015: passando à 24 

leitura dos pontos acrescentados e/ou alterados a pedido dos conselheiros na minuta 25 

encaminhada por e-mail, após as considerações do colegiado, a ata foi aprovada e, ao final, 26 

assinada pelos presentes, com os acréscimos solicitados pelos conselheiros Leonardo 27 

Gomes Moreira e Daisy Rotavio Jansen Watanabe. ORDEM DO DIA E 28 

RESPECTIVAS DELIBERAÇÕES: antes de adentrar nos assuntos incluídos na ordem do 29 

dia, a Presidente Joana Mello destacou a reunião que o Secretário de Justiça e Cidadania 30 

participou com o Governador do Distrito Federal, na qual foram cobradas as ações do 31 

Comitê de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, da Subsecretaria de Prevenção ao uso 32 

de Drogas - SUPRED e do CONEN no combate ao uso de drogas em diversas localidades 33 

do DF, especialmente no Setor Comercial Sul. Solicitou ainda que os conselheiros 34 

compartilhem sobre ações que suas respectivas pastas e/ou órgãos desenvolvam para o 35 

tratamento e prevenção ao uso de drogas. Do mesmo modo, destacou a necessidade de se 36 

fazer um levantamento das ações do CONEN nos quase 30 anos de existência, ressaltando 37 

que, de acordo com o regimento e legislação do CONEN-DF todas as ações preventivas e 38 

repressivas ao uso de drogas no âmbito do Distrito Federal devem passar pelo crivo do 39 

Colegiado, que é o responsável pelas políticas e trabalhos de prevenção ao uso de drogas no 40 

Distrito Federal e entorno. Na sequência, reiterou solicitação para que os membros e/ou 41 

coordenadores das Câmaras Técnicas apresentem seus trabalhos e atas das reuniões com as 42 

decisões e medidas adotadas, sugerindo que as próximas reuniões das Câmaras Técnicas e 43 

dos Grupos de Trabalho sejam realizadas na sala de reuniões do CONEN, facilitando a 44 
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participação de todos. Em seguida, informou que uma equipe de servidores da Secretaria de 45 

Desenvolvimento Humano e Social - SEDHS virá na próxima reunião ordinária do 46 

Colegiado para apresentar o projeto “Tenda Viva” com as modificações e adaptações 47 

formuladas pela atual gestão. Seguindo a ordem dos inscritos, os conselheiros José 48 

Nascimento Rego Martins, Leandro Silva Almeida e Leonardo Gomes Moreira 49 

relataram a existência de relatórios e release dos trabalhos e experiências vividos quando da 50 

instalação do CAP´S no Setor Comercial Sul, se prontificando em compartilhar tais 51 

informações. Em seguida, a Presidente Joana Mello informou que foi provocada pela 52 

Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, solicitando a atuação do CONEN-DF em uma 53 

determinada localidade que é muito usada para o consumo de drogas, na região 54 

administrativa do Gama, razão pela qual, convidou o colegiado para realizarem a visita ao 55 

local ressaltando a necessidade de ações integradas com outros órgãos e parceiros a serem 56 

desenvolvidas no local, além de outras que devem acontecer junto às Comunidades 57 

Terapêuticas no plano de ações do CONEN-DF. Fazendo uso da palavra, a conselheira 58 

Daisy Rotavio Jansen Watanabe salientou aos pares a necessidade  das realizações das 59 

reuniões das Câmaras Técnicas, que é regimental e que a câmara técnica de prevenção vem 60 

reunindo mensalmente desde o inicio dessa gestão reiterou aos presentes que o dia, horário e 61 

local das reuniões das Câmaras Técnicas devem ser socializados com os demais 62 

conselheiros, objetivando permitir que todos os interessados participem das reuniões. O 63 

conselheiro José do Nascimento Rego Martins destacou que a composição de todos os 64 

Comitês foi desfeita por meio de decreto governamental no início do ano, razão pela qual os 65 

presentes corroboraram a necessidade de compartilhamento das informações para subsidiar o 66 

trabalho e atuação da nova composição. O conselheiro Marcos Aurélio Izaias Ribeiro 67 

narrando sobre o trabalho de campo que tem realizado pediu autorização do colegiado para 68 

trazer pessoas que tiveram resultados positivos em tratamento nas comunidades terapêuticas 69 

para prestarem depoimento durante reunião do CONEN. Na sequência, o colegiado aprovou 70 

de forma unânime que tais depoimentos e experiências sejam compartilhadas com o 71 

Conselho. A Presidente Joana Mello, elogiando a iniciativa do conselheiro, indicou a 72 

importância de levantamento e registro sobre o trabalho das comunidades terapêuticas e 73 

ações que já foram realizadas. O conselheiro Leonardo Gomes Moreira explanou sobre a 74 

existência do Observatório Brasiliense de Informações sobre Drogas - OBRASID, 75 

sugerindo levantamento do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – 76 
OBID, junto à SENAD. Em seguida, a Presidente Joana Mello reiterou o pedido ao 77 

conselheiro Leonardo Gomes Moreira para que encaminhe as informações sobre atas, 78 

relatórios e/ou release dos trabalhos, processos e/ou projetos desenvolvidos na temática das 79 

drogas. Destacou que em reunião para tratar de assuntos correlatos à SUPRED e CONEN-80 

DF tal solicitação já havia sido feita, razão pela qual, reiterou a necessidade de 81 

compartilhamento de tais informações visando à continuidade dos projetos e processos que 82 

porventura tenham sido iniciados. Processo n°: 0400-001.768/2011 (I.M. INSTITUTO 83 

MAANAIM – concessão de registro definitivo, ad referendum): Fazendo uso da palavra, 84 

a conselheira Lívia Márcia Faria Bandeira Vilhalva informou que foi concedido registro 85 

ad referendum em razão do decurso de tempo em que o processo havia sido distribuído e 86 

pela constatação do cumprimento das exigências legais para registro no CEAAD, destacando 87 

que em suas últimas visitas à comunidade, constatou que aquela vem apresentando 88 

melhorias consideráveis. Ressaltou que, quando da concessão do registro precário, o único 89 

ponto que estava pendente era a falta de plano terapêutico, o qual já havia sido elaborado. 90 
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Dada a palavra ao conselheiro Ricardo Freire Vasconcellos, o mesmo destacou que o 91 

Instituto Maanaim só precisava de orientação quanto ao seu correto funcionamento, 92 

reconhecendo o empenho dos dirigentes para melhorar a atuação e que é visível o esforço e a 93 

progressiva evolução daquele instituto, que segue no caminho para aprimorar o tratamento 94 

da dependência química. Ressaltou que por ser advogado, sempre teve uma visão muito 95 

legalista, mas as visitas naquela comunidade mudaram seu olhar a respeito do trabalho 96 

desenvolvido pelas Comunidades Terapêuticas. Em seguida, a conselheira Lívia Márcia 97 

Faria Bandeira Vilhalva acrescentou que o responsável técnico pelo Instituo Maanain 98 

firmou várias parcerias, criando uma rede de atenção com os serviços públicos locais e que 99 

aquela é uma comunidade modelo, que serve de motivação para seu trabalho no CONEN. 100 

Em seguida, o colegiado aprovou o relatório de concessão de registro definitivo, ratificando 101 

a anterior concessão ad referendum. Processo n°:0400.000.472/2014 (Apuração de 102 

Irregularidades): Realizada a explanação do relatório pelas conselheiras Luiza Maria 103 

Rocha Pereira e Lívia Márcia Faria Bandeira Vilhalva, e diante das considerações do 104 

colegiado, foi deliberado que, após a juntada do Relatório de Inspeção Técnica, assinado 105 

pelos conselheiros que realizaram a visita, o processo será encaminhado à Assessoria 106 

Jurídico-legislativa – AJL/SEJUS para emitir parecer quanto à legalidade e regularidade da 107 

compra da Fazenda pela ONG e quanto às medidas e/ou penalidades a serem adotadas no 108 

caso de duplicidade de pagamentos, bem como, se for o caso, a forma de devolução da 109 

quantia recebida indevidamente. Quanto à utilização de veículos, o conselheiro Rodrigo 110 

Bonach Batista Pires esclareceu que os veículos apreendidos com traficantes ficam a 111 

disposição das Varas de Entorpecentes do TJDFT, e mediante autorização da SENAD, o 112 

poder judiciário transfere tais veículos para as comunidades terapêuticas, as quais 113 

permanecem como fieis depositários, e, ao final do processo, se for decretado o perdimento 114 

do veículo em favor da União, esta poderá doa-lo. No entanto, caso a doação não atenda à 115 

função social, poderá ser revertida e o veículo levado a leilão. Processo nº 116 

0400.000.484/2015 (AMAI ou CASA DO SOL AZUL - nova concessão de registro): o 117 

processo foi retirado da pauta a pedido da Conselheira Lívia Márcia Faria Bandeira 118 

Vilhalva relatora, e deverá ser incluído na próxima pauta da reunião do mês de maio de 119 

2015. Processo nº 0400.000.804/2014 (DESAFIO JOVEM – concessão de registro): o 120 

Conselheiro César Ricardo Rodrigues da Cunha informou que o relatório da visita será 121 

lido na próxima reunião ordinária, adiantando que já foi realizada visita à instituição e os 122 

conselheiros sugeriram um prazo de 15 para as adequações, visando uma nova visita após 123 

esse prazo. Processo nº 0400.000.807/2014 (MAR VERMELHO – nova concessão de 124 

registro): em atenção à explanação do Conselheiro Ricardo Freire Vasconcellos, o 125 

colegiado deliberou por conceder 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação que 126 

será feita por ofício da Secretaria Executiva do CONEN, após a devolução do processo com 127 

parecer assinado pelos conselheiros responsáveis pela inspeção técnica, para que a 128 

comunidade proceda às adequações indicadas no relatório conforme apresentado na reunião. 129 

Em seguida, a Conselheira Beatriz Maria Eckert-Hoff, informou que em visita à 130 

comunidade, e por ser reitora do Centro Universitário UDF, colocou-se a disposição daquela 131 

comunidade para prestar assistência e acompanhamentos, o que foi bem recebido pela 132 

direção que manifestou desejo em firmar tal parceria, especialmente para a confecção e 133 

execução do plano terapêutico. Na sequência, o Conselheiro Valdir Alexandre Pucci e a 134 

Conselheira Beatriz Maria Eckert-Hoff comprometeram-se em trazer relatório e 135 

explanação sobre a evolução da comunidade junto à instituição de ensino superior. Fazendo 136 
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uso da palavra, o Conselheiro José do Nascimento Rego Martins ressaltou a parceria e o 137 

apoio dado pelo Centro Universitário UDF à Secretaria da Segurança Pública e da Paz 138 

Social do Distrito Federal. Processo nº 0400.000.807/2014 (apuração de denúncia): em 139 

atenção à exposição do Conselheiro Ricardo Freire Vasconcellos, que após realizar visita 140 

técnica na instituição na companhia de outros conselheiros, indicou não haver encontrado 141 

indícios de que a denúncia apresentada nos autos do processo sejam verdadeiras, a 142 

presidente Joana Mello solicitou que o relatório de inspeção seja desmembrado e assinado 143 

por todos os conselheiros que realizaram a visita, objetivando o formal arquivamento do 144 

processo, bem como os comunicados e notificações necessárias, conforme deliberado pelo 145 

colegiado. Processo n° 0400.000.805/2014 (concessão de registro): após a explanação do 146 

conselheiro José do Nascimento Rego Martins, o colegiado deliberou pela concessão de 90 147 

(noventa) dias a contar do recebimento da notificação que será feita por ofício da Secretaria 148 

Executiva do CONEN, após a devolução do processo com parecer assinado pelos 149 

conselheiros responsáveis pela inspeção técnica, para que a comunidade proceda às 150 

adequações indicadas no relatório conforme apresentado pelo relator. Por fim, a presidente 151 

Joana Mello destacou o sucesso que foi o 1º Seminário de multiplicadores de ações em 152 

apoio aos familiares de dependentes químicos, realizado no auditório da Câmara 153 

Legislativa, por equipes da SUPRED/SEJUS com a participação dos conselheiros Leonardo 154 

Gomes Moreira e José Theodoro C. de Carvalho, palestrantes no seminário. 155 

ENCERRAMENTO: Devido ao adiantado da hora, foi sugerido o encerramento da reunião 156 

e os demais pontos da pauta que não foram tratados incluídos na próxima reunião ordinária. 157 

Por fim, a Presidente Joana Mello agradecendo a presença de todos, declarou por encerrada 158 

a reunião às 13:00 horas. E, para constar, eu, Bruno de Souza Moura, Secretário 159 

Executivo, redigi e lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e 160 

pelos Conselheiros do CONEN-DF. 161 
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